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Ε  Π  Ι  Σ  Τ  Ο  Λ  Η 
ΑΘΗΝΑ,  3  Μαρτίου  2012 

Προς  τον  κύριο Φίλιππο Σαχινίδη,   
Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, 10165, Αθήνα,   yfypourgos@glk.officegate.gr      
  

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κύριο 
Φίλιππο Σαχινίδη με ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία για τη μισθολογική κατάσταση των μελών 
ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών. 
 

Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ, 
 
Μετά το δημοσίευμα του Βήματος της 12ης Φεβρουαρίου, που εμφάνιζε τα Μέλη ΔΕΠ των 
Πανεπιστημίων και ΕΠ των ΤΕΙ να έχουν μέσες ακαθάριστες αποδοχές ύψους 5.000 €, το οποίο 
διορθώθηκε την επομένη με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου στο ποσό των  3.356 €, 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=443110 επανέρχεται από εσάς το θέμα της σύνδεσης των (ακαθαρίστων) 
συνολικών αποδοχών μας με το «μαγικό» ποσόν των 5.000 €, όταν απαντώντας σε ερώτηση της 
βουλευτή κυρίας Ελίζας Βόζεμπεργκ -σχετικά με τις κατηγορίες δημοσίων  λειτουργών ή υπαλλήλων 
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 5.000 ευρώ 
μηνιαίως- συμπεριλάβατε σε αυτές τα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή μέλη Ε.Π. ΤΕΙ, με τη σημείωση «που 
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα». Επιτυγχάνοντας έτσι εκτός των άλλων να συντηρήσετε 
στα ΜΜΕ αλλά και μέσα στο Κοινοβούλιο την αντίληψη των υψηλόμισθων πανεπιστημιακών 
δασκάλων (για παράδειγμα βλέπε το δημοσίευμα http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63623545).  
 
Πρόκειται για μια αόριστη και αβάσιμη διατύπωση που αδίκως συγκαταλέγει τους πανεπιστημιακούς 
στις τάξεις των υψηλόμισθων λειτουργών και τους θέτει στο στόχαστρο όσων ζητούν δίκαιη 
κατανομή των βαρών και εξορθολογισμό των αμοιβών του δημόσιου τομέα.   

 
Μα από χρόνια εμείς ζητάμε αυτό ακριβώς το πράγμα:  

 

τη δίκαιη κατανομή των βαρών αλλά και των απολαβών! 
 

Ως Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, εκ της θέσεώς σας, οφείλετε να γνωρίζετε ότι: 
 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές των 
καθηγητών πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι 3.356 €. Δεν υπάρχει καθηγητής Πανεπιστημίου ή 
ΤΕΙ που να αμείβεται από το δημόσιο προϋπολογισμό με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 
άνω των 5.000. Για την ακρίβεια οι ανώτερες δυνατές ακαθάριστες μηνιαίες τακτικές 
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αποδοχές δεν υπερβαίνουν τα 4.190 € (στις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνεται  εργοδοτική 
εισφορά (ΤΕΕ, ΤΣΑΥ, κλπ) τα 4.650 €). 

 Οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και οι ερευνητές αποτελούν τη μόνη κατηγορία εργαζομένων 
που αμείβεται με το ειδικό μισθολόγιο του 2004 και δεν έλαβαν τις αυξήσεις που δόθηκαν 
στις άλλες κατηγορίες αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια κατά την περίοδο 2008-9. 
Σύμφωνα με τη «Μελέτη για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο» (Φεβρουάριος 2011) 
που εκπονήθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, η μισθολογική δαπάνη για 
τους καθηγητές ΑΕΙ ήταν το 2011 χαμηλότερη και από το επίπεδο του 2006 (Βλ., [1]). Κατά  
την τελευταία τριετία, οι μειώσεις στη δαπάνη μισθοδοσίας των μελών ΔΕΠ υπολογίζονται 
σε 240 εκ ευρώ ετησίως ή, συνολικά, σε 720 εκ. ευρώ!!! 

 
 

 Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, η μισθολογική στασιμότητα, που καταγράφεται μετά 
το 2004 για την ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, την τοποθετεί στη χειρότερη 
μισθολογική θέση ως προς το μέσο μισθό ατόμων με αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία στην 
αντίστοιχη χώρα, σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βλ., [2]). 

 

 Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα αφορά μέρος του συνόλου 
των καθηγητών, καθώς υπάρχουν τομείς έρευνας που έχουν περιορισμένη ή καθόλου 
χρηματοδότηση. Επίσης -στην πλειονότητά τους- οι όποιες απολαβές δεν είναι σταθερές, 
προϊόν σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού,  διαρκούν συνήθως 2-3 χρόνια και είναι άγνωστο 
αν και πότε θα προκύψουν νέες.  

 Οι τυχόν συμπληρωματικές αποδοχές από ερευνητικά προγράμματα δεν προέρχονται και 
δεν επιβαρύνουν τις δαπάνες μισθοδοσίας του κρατικού προϋπολογισμού. Οι ελληνικές 
ερευνητικές ομάδες που έχουν διαχρονικά ισχυρή παρουσία στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα φέρνουν σοβαρούς πόρους στη χώρα, οι οποίες φορολογούνται μάλιστα στην 
πηγή, αυξάνοντας τόσο το ΑΕΠ όσο και τα φορολογικά έσοδα.  

 Στη δραστηριότητα αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο η έρευνα που διεξάγεται στα ελληνικά ΑΕΙ 
και τα ΕΚ. Μέσω αυτής ενισχύονται οι ερευνητικές υποδομές –με όργανα υψηλής 
τεχνολογίας- και προσφέρονται, με πόρους που δεν διατίθενται από το ελληνικό κράτος, 
χιλιάδες θέσεις εργασίας κυρίως στο νεότερο επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Μια 
αρνητική εξέλιξη στον τομέα αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία εξόδου από τη χώρα, ή/και 
μη επιστροφής σ’ αυτή, αξιόλογου ερευνητικού δυναμικού (Βλ., [3], [4], [6] και [7]).  

 Αυτά όλα συμβαίνουν σε κάθε στοιχειωδώς ευνομούμενη Πολιτεία –εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστούν μια σοβαρή ένδειξη σύγχρονης και ορθολογικής 
ανάπτυξης της χώρας και ευρωστία του ακαδημαϊκού της συστήματος. Κατά συνέπεια 
αποτελούν στοιχεία επαίνου και όχι κοινωνικού διασυρμού από την αντίστοιχη  Πολιτεία!!! 

 Οι Ομοσπονδίες των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών αναμένουν από τον 
Ιανουάριο του 2011 τη σύγκλιση της ειδικής τριμερούς επιτροπής, η οποία ορίστηκε κατά τη 
συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομίας και Παιδείας για την επανεξέταση του ειδικού 
μισθολογίου τους και ζητούν επίμονα την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό 
και την εξισορρόπηση των ειδικών μισθολογίων των λειτουργών του Δημόσιου Τομέα. 
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 Η πολιτική ηγεσία τα χώρας έχει ενημερωθεί κατ’ επανάληψη και συστηματικά για τα 
ανωτέρω με δύο επιστολές των Ομοσπονδιών μας προς τον Πρωθυπουργό και τους 
Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών (Βλ., [4] και [5]) 

 Τέλος, εσείς προσωπικά είσαστε ένας από τους παραλήπτες του με ημερομηνία 21 
Φεβρουαρίου 2012 Δελτίου Τύπου των τριών Ομοσπονδιών με όλα τα ανωτέρω στοιχεία 
αναλυτικά διατυπωμένα (Βλ.,  [8]). 

 
Ως εκ τούτου,  αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ,  θεωρούμε ότι  
 
 Οφείλετε να αποκαταστήσετε άμεσα την αλήθεια ως προς το ύψος των πραγματικών, 

τακτικών αποδοχών μας και τη μη επιβάρυνση των κρατικών κονδυλίων μισθοδοσίας από 
τα ερευνητικά προγράμματα, δίνοντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις, αφού σε αυτό παρείχατε τα, όπως σαφέστατα αποδεικνύεται, παραπειστικά 
στοιχεία κατά τη διάρκεια διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα ζητάμε 
να κοινοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ποιος ο αριθμός των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π. ΤΕΙ και Ερευνητών των ΕΚ (κατά 

κατηγορία) τα οποία έλαβαν – σε μέσο ετήσιο όρο - πάνω από 5000 ευρώ ως συνολικές 

μικτές μηνιαίες αποδοχές για τα οικονομικά έτη 2008, 2009, 2010 και για το 2011 (όταν 

αυτό πιστοποιηθεί); 

 Από ποιες πιστώσεις χρηματοδοτούνται τα ερευνητικά προγράμματα μέσω των οποίων 

λαμβάνουν τις επιπλέον αμοιβές (εθνικοί δημόσιοι, εθνικοί ιδιωτικοί, ευρωπαϊκοί ή 

άλλοι διεθνείς πόροι);  

 Με ποια διαδικασία πραγματοποιείται η είσπραξη των αμοιβών, που προκύπτουν από 

τα ερευνητικά προγράμματα και με ποιες παρακρατήσεις (λ.χ. μέσω των Ειδικών 

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ); Ειδικά για τους πόρους από το εξωτερικό, 

ποιο το συνολικά εισαχθέν συνάλλαγμα στη χώρα και οι παρακρατήσεις για 

λογαριασμό της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων; 

 Ποιος ο μέσος μηνιαίος μισθός (μεικτός και καθαρός) των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, 

Ε.Π. ΤΕΙ και Ερευνητών των ΕΚ για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ανά κατηγορία και 

βαθμίδα; 

 Τέλος, μπορείτε  να μας αναφέρετε άλλη ή άλλες κατηγορίες δημόσιων λειτουργών 

των οποίων η παραμικρή αύξηση των αποδοχών επιφέρει έστω και μια από τις 

διάφορες ευεργετικές για τη χώρα –ειδικά σε αυτούς τους δίσεκτους καιρούς- 
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συνέπειες που συνεπάγονται ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών, μεταφορά 

τεχνολογίας, απασχόληση επιστημονικού δυναμικού νεότερης γενιάς, κλπ;  

 Και για την άρση των ατυχών πιθανόν παρεξηγήσεων, σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο 
πάγιο πλέον αίτημά μας για την άμεση ενεργοποίηση της Τριμερούς Επιτροπής ΥΠΟΙΚ, 
ΥΠΔΒΜΘ και των Ομοσπονδιών για να συζητήσει αναλυτικά και σε βάθος όλες τις πτυχές 
του ειδικού μισθολογίου μας.  
 

 Παράλληλα δε για άλλη μια φορά ανανεώνουμε το αίτημά μας για συνάντηση των 
Προεδρείων των 3 Ομοσπονδιών με τις Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και 
Παιδείας. 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

 
Ο Πρόεδρος  ΠΟΣΔΕΠ               Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                    Ο Πρόεδρος   ΕΕΕ 

 
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης               Γιάννης Τσάκνης                         Δημήτρης Ε. Λουκάς 

Καθηγητής Ε.Μ.Π                    Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας                      Κύριος Ερευνητής 
 

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κύριο ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟ, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδη Αττικού 19, 
Τ.Κ. 106 74,   ΑΘΗΝΑ. 

Καθηγητή  Ευάγγελο Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και  Υπουργό Οικονομικών, Νίκης   5-7,  101 
80,  ΑΘΗΝΑ,  minister@mnec.gr 

Κυρία Άννα  Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  minister@ypepth.gr  

Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 
Μαρούσι, info@arvanitopoulos.gr  

Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών, Νίκης 5-7, 101-80, 
ilias.plaskovitis@panteion.gr  

Κύριο Κων/νο Κοκκινοπλίτη,  Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, gensec@gsrt.gr, 

Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 
37, 15180 Μαρούσι, v.papazoglou@ypepth.gr  

Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 
Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, i.orfanou@epeaek.gr,  
 

Αναφορές:  
[1] Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υπουργείο Οικονομικών: «Μελέτη για τις 
μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο» (Προσχέδιο Μελέτης), ICAP GROUP, Φεβρουάριος 2011.  
(Βλ. http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=513&Itemid =142) 
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[2] Ελένη Μίσκου, «Οι Μισθοί των Πανεπιστημιακών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Μεταπτυχιακή Εργασία, 
(Επιβλέπων Καθηγητής: Πάνος Τσακλόγλου), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Νοέμβριος 2010. (Βλ. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download &gid=420&Itemid=142)  
[3] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008: 
Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» (ISBN: 978-960-89499-1-1),   ΑΘΗΝΑ  
2010. (Βλ.  http://www.ekt.gr/metrics/)  
[4] ΠΟΣΔΕΠ–ΟΣΕΠ/ΤΕΙ–ΕΕΕ: Ανοικτή Επιστολή στον κύριο Γ. Α. Παπανδρέου, Θέμα: «Ενημέρωση για την πραγματική 
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας», 24 Ιουλίου 2011. (Βλ. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download &gid=676&Itemid=126) 

[5] ΠΟΣΔΕΠ–ΟΣΕΠ/ΤΕΙ–ΕΕΕ: Ανοικτή Επιστολή στον καθηγητή Λ. Παπαδήμο, ΘΕΜΑ: «Αίτημα  των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, 
ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για συνάντηση σχετικά με τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού 
συστήματος της χώρας», 10 Ιανουαρίου 2012. (Βλ. http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task= 

doc_download&gid=867&Itemid=123) 
[6]  Γιάννης Καλογήρου & Αιμιλία Πρωτόγερου, «Η παρουσία και ο ρόλος των  Ελληνικών Ακαδημαικών και Ερευνητικών 
ιδρυμάτων και των Εποιχειρήσεων στα Ευρωπαικά Ερευνητικά Προγράμματα (1984 – 2006)», Επιστήμη και Κοινωνία 
Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, Εκδ. Σάκκουλα, τ. 22-23, (2009) , http://www2.media.uoa.gr/sas/  
[7]  Protogerou, A., Y. Caloghirou & E. Siokas, «Policy-Driven Collaborative Research Networks in Europe», Economics of 
Innovation and New Technology, Taylor and Francis, Volume 19, Issue 4, (2010),  
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10438590902833665 
[8] ΠΟΣΔΕΠ–ΟΣΕΠ/ΤΕΙ–ΕΕΕ: Δελτίο Τύπου, ΘΕΜΑ: «Το μισθολογικό του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ και 
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